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UCHWAŁA NR XXVIII/155/05

RADY GMINY W PUŁAWACH

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.
41  ust.  1,  art.  42  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.
1591 z późn. zm.) oraz art 44 i art 96 ust. 3 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr
64,  poz.  593  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy  uchwala,  co
następuje:

§  1.1.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Puławach
zwany  dalej  „Ośrodkiem",  sprawia  pogrzeb  osobom
zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie
gminy, w przypadku braku osób bliskich zobowiązanych
do alimentacji.

1.  Ośrodek  zleca  sprawienie  pogrzebu  firmie
wyspecjalizowanej  po  wcześniejszym  określeniu  przez
kierownika  Ośrodka  niezbędnych  czynności  oraz
kosztów pogrzebu.

2. O sprawienie pogrzebu przez Ośrodek może ubiegać
się osoba zobowiązana do sprawienia pogrzebu, będąca
w trudnej sytuacji materialnej i nie mająca możliwości
ubiegania się o świadczenie na te cel z innych tytułów.

3.  Pogrzeb  powinien  być  dokonany  zgodnie  z
wyznaniem zmarłego.

§  2.  Sprawianie  pogrzebu  obejmuje  niezbędne
czynności z tym związane, a w szczególności:

1. zakup trumny

2. zakup niezbędnego ubrania

3. korzystanie z chłodni lub prosektorium

4. przygotowanie zwłok

5. przewóz zwłok

6.  przygotowanie grobu ziemnego 

7. obsługa przy pochówku, udział duchownego
8. inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu.

§  3.1.  Kierownik  OPS  dokonuje  zapłaty  lub  zwrotu
kosztów za sprawienie pogrzebu na podstawie:

a) wniosku  i  rachunków  przedstawionych  przez
osoby, które dokonały pochówku.

b) rachunku  wystawionego  przez  firmę  której
zostały  zlecone  czynności  do  wykonania
zlecenia.

2. Zapłata, lub zwrot kosztów następuje na podstawie
przedstawionych  rachunków  za  sprawienie  pogrzebu
do kwoty nie wyższej niż kwota wypłacana przez ZUS z
tytułu zasiłku pogrzebowego.

§ 4.1. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez
gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy
spadkowej,  jeżeli  po  osobie  zmarłej  nie  przysługuje
zasiłek pogrzebowy.

2. Kierownik GOPS może odstąpić od żądania zwrotu w
całości  lub  części  wydatków  na  pokrycie  kosztów
pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osobę w
rodzinie  nie  przekracza  kryterium  dochodowego  na
osobę określonego w art.  8 ust.  1  ustawy o pomocy
społecznej.

3.  Sytuację  materialną  spadkobierców  ustala  się  na
podstawie  wywiadu  środowiskowego
przeprowadzonego  przez  pracownika  socjalnego
GOPS.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
i  Kierownikowi  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Puławach.

§  6  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  i  wchodzi  w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Krawczyk


